
 
ZARZĄDZENIE Nr 28/2012 

WÓJTA GMINY PAKOSŁAW 

z dnia 24 maja 2012 r. 
 

w sprawie: ogłoszenia konkursu i powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia   

                  konkursu na stanowisko: dyrektora Gimnazjum w Pakosławiu, dyrektora   

                  Szkoły Podstawowej w Pakosławiu, dyrektora Szkoły Podstawowej w   

                  Sowach, dyrektora Przedszkola w Chojnie, dyrektora Przedszkola w    

                  Pakosławiu. 

 

 

 Na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 

gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591 z póz. zm.) oraz art. 36a ust. 2 i 6 ustawy z 

dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty ( Dz.U. z 2004 r.Nr 256, poz. 2572 z późn. 

zm.) i § 1 ust.1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 kwietnia 2010 roku 

w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub 

publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz.U. Nr 60, poz. 373 z 

późn.zm.) zarządza się, co następuje: 
 

§ 1. 1. Ogłasza się konkurs na stanowisko:                                                                           

           - Dyrektora Gimnazjum w Pakosławiu 

           - Dyrektora Szkoły Podstawowej w Pakosławiu 

           - Dyrektora Szkoły Podstawowej w Sowach 

           - Dyrektora Przedszkola w Chojnie 

           - Dyrektora Przedszkola w Pakosławiu. 

       2. Treść ogłoszenia stanowi załącznik Nr 1 do zarządzenia. 
 

§ 2. Konkurs zostanie przeprowadzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji    

       Narodowej z dnia 8 kwietnia 2010 roku w sparwie regulaminu konkursu na     

       stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki oraz trybu pracy    

       komisji konkursowej (Dz.U. Nr 60, poz. 373 z póz.zm.). 
 

§ 3. Do przeprowadzenia konkursu na: 

   1) Dyrektora Gimnazjum w Pakosławiu powołuje się  komisję konkursową                       

       w składzie: 

                  a)   Łukasz Burkiewicz    – przedstawiciel organu prowadzącego 

            b)  Antoni Sędłak             – przedstawiciel organu prowadzącego 

            c)  Wojciech Walkowiak – przedstawiciel organu prowadzącego 

            d)   Irena Sierpowska Glapiak    - przedstawiciel organu sprawującego nadzór   

                                                                  pedagogiczny 

            e)   Hanna Taterka            - przedstawiciel organu sprawującego nadzór     

                                                        pedagogiczny 

            f)  Danuta Pietruszka-Orozco  - przedstawiciel rady pedagogicznej 

            g) Ilona Śledzianowska   - przedstawiciel rady rodziców 

            h) Danuta Płóciennik       - przedstawiciel Związku Nauczycielstwa Polskiego 

 

   2) Dyrektora Szkoły Podstawowej  w Pakosławiu powołuje się  komisję konkursową 



       w  składzie: 

            a)   Łukasz Burkiewicz     – przedstawiciel organu prowadzącego 

            b)  Antoni Sędłak              – przedstawiciel organu prowadzącego 

             c) Wojciech Walkowiak   – przedstawiciel organu prowadzącego 

            d ) Irena Sierpowska-Glapiak  -  przedstawiciel organu sprawującego nadzór   

                                                         pedagogiczny 

      e) Aldona Grzeskowiak-Węglorz  - przedstawiciel organu sprawującego nadzór   

                                                   pedagogiczny 

       f)  Sylwia Basty                - przedstawiciel rady pedagogicznej 

      g   Agnieszka Hądzlik       - przedstawiciel rady rodziców 

      h)  Danuta Smektała          - przedstawiciel Związku Nauczycielstwa Polskiego 

 

    3) Dyrektora Szkoły Podstawowej  w Sowach powołuje się  komisję konkursową  

        w  składzie:              

           a)  Łukasz Burkiewicz     – przedstawiciel organu prowadzącego 

           b)  Antoni Sędłak              – przedstawiciel organu prowadzącego 

            c) Wojciech Walkowiak – przedstawiciel organu prowadzącego 

            d) Irena Sierpowska-Glapiak  -  przedstawiciel organu sprawującego nadzór   

                                                                pedagogiczny 

      e) Aldona Grześkowiak-Węglarz  - przedstawiciel organu sprawującego nadzór   

                                                               pedagogiczny 

       f) Barbara Binkowska     - przedstawiciel rady pedagogicznej 

           g) Edyta Łukaszyk            - przedstawiciel rady rodziców 

           h) Danuta Smektała          - przedstawiciel Związku Nauczycielstwa Polskiego 

         

   4)  Dyrektora Przedszkola w Pakosławiu powołuje się  komisję konkursową                         

        w  składzie:              

           a)  Łukasz Burkiewicz      – przedstawiciel organu prowadzącego 

           b)  Antoni Sędłak               – przedstawiciel organu prowadzącego 

            c) Wojciech Walkowiak   – przedstawiciel organu prowadzącego 

            d)  Irena Sierpowska-Glapiak -  przedstawiciel organu sprawującego nadzór    

                                                         pedagogiczny 

      e)  Hanna Taterka               - przedstawiciel organu sprawującego nadzór   

                                                    pedagogiczny 

       f)  Jolanta Dalibor             -  przedstawiciel rady pedagogicznej 

           g)  Magdalena Szymkowiak  -  przedstawiciel rady rodziców 

           h) Danuta Płóciennik         -  przedstawiciel Związku Nauczycielstwa Polskiego 

 

   5)  Dyrektora Przedszkola w Chojnie powołuje się  komisję konkursową                          

        w składzie:                 

           a)   Łukasz Burkiewicz      – przedstawiciel organu prowadzącego 

           b)  Antoni Sędłak               – przedstawiciel organu prowadzącego 

            c)  Wojciech Walkowiak   – przedstawiciel organu prowadzącego 

            d)  Irena Sierpowska- Glapiak  -   przedstawiciel organu sprawującego nadzór   

                                                                  pedagogiczny 

      e)  Hanna Taterka              - przedstawiciel organu sprawującego nadzór   

                                                   pedagogiczny 

       f)  Irena Pośpiech             -  przedstawiciel rady pedagogicznej 

           g)  Ewa Kopa                    -  przedstawiciel rady rodzic 

            h) Danuta Płóciennik       -  przedstawiciel Związku Nauczycielstwa Polskiego 

 

§ 4. Na Przewodniczącego komisji konkursowych o których mowa w  §3 pkt 1-5  do   



       przeprowadzenia konkursów powołuje się pana Łukasza Burkiewicza, a na Zastępcę   

       Przewodniczącego – pana Antoniego Sędłaka. 
 

§ 5. Siedzibą komisji konkursowych jest Urząd Gminy w Pakosławiu ul. Kolejowa 2. 
 

§ 6. Wykonanie zarządzenia powierza się Zastępcy Wójta Gminy Pakosław. 
 

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 


